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Poŝtĉeko : 1735.09
Por la anoncoj oni sin turnu al : Marcel VAN ISEGHEM,

Volksplaats, 61, Kortrijk

NIA TRIA JARKOLEKTO FIN1ĜAS : VIVU LA KVARA !
Ĉi tiu estas la 36-a numero de nia revuo : ĝi alvenas same akurate 

kiel la 35 antaüaj. Ni memoras, kiel direktoro de iu revuo malŝate 
klaĉis je nia apero, ke post la 6-a numero „Flandra Esperantisto” ne 
plu aperus ! Cu li memoras ?

„Flandra Esperantisto” estas jam iĝinta revuo, kies novan numeron 
ĉiu el siaj abonantoj senpacience atendas kaj avide eklegas je 1’ 1 -a de 
1’ monato. Per sia akurata apero. per sia interesa enhavo, per sia klara 
stilo, per sia sincera kaj senkaŝa tono, ĝi akiris ĉies simpation. Sentime 
ni povas diri, ke oni povas kompari ĝin kun kiu ajn nacia organo kaj 
ĝi estas la plej malmultekosta !

Al ĉiuj, kiuj helpis nin per abono. subteno au kunlaboro dum la 
forpasinta jaro, ni esprimas nian sinceran dankon kaj peton : ili helpu 
nin al plibonigo de nia revuo dum la kvara jaro. Car la redakcio mem 
ne jam estas kontenta pri la revuo : ĝi pretendas, ke ĝi povas ankoraü 
fari pli bonan laboron ol la ĝis nun faritan, se oni metas je ĝia dispono 
la necesajn rimedojn. Tial la manojn el la manikoj ! Al la laboro por 
pligrandigo de nia revuo !

Por la 4-a jaro la abonprezo restas Fr. 15,— por la enlandaj kaj 
Fr. 20,— (4 belgoj) por la eksterlandaj abonantoj. Por membroj de 
Flandra Ligo Esperantista la revuo restas senpaga. Same akurate kiel 
ni havigis al vi la revuon, vi havigu al ni, geamikoj de „Flandra 
Esperantisto , vian pagon por la nova abonjaro !

Nia tria jarkolekto finiĝas: dum la kvara ni daurigos nian laboron 
por la disvastigo de Esperanto en Flandrujo, ni daurigos konigi al la 
tutmonda Esperantistaro la meritojn de nia Flandra popolo kaj daurigos 
batali pli akre ol iam kontrau la milito !

Vivu nia kvara jarkolekto ! FLA N D R A  E SP E R A N T IST O .
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Aforismoj
de Dirk Coster

1. La bona konscienco estas la natura rideto de l’kvieta animo.
2. Nur tiuj momentoj staras radiante en Ia plej alta memoro, dum 

kiuj la homo, eu en doloro, eu en gojo, la mondon bela povis vidi.
3. La beleco estas interna lumo, kiu de el la animo, tra la medi- 

umo de 1’ karnaj okuloj. disfluas sur la mondon.
4. Kiam la animo sin tenas pura, tiam gf devigas per tio la vivon, 

doni al ĝi feliĉon.
5. En la rondo de la al li donita nombro da vivojaroj, la homo 

povas esti kelkfoje juna, esti mezaĝa kaj iĝi maljuna.
6. En ĉiu el la tri vivostatoj, en kiu li povas vivi, la horno estas 

protektata per laboro kontrau la danĝeroj de tiuj vivostatoj : se la 
homo ne havas feliĉon, ĝi malebligas al li dubi; se la homo atendas 
feliĉon, ĝi malebligas al li konsumiĝi pro senfrukta atendado, kaj se la 
homo havas feliĉon, ĝi malebligis al li laciĝi.

7. Kio donas al falsa laudo kaj falsa mallaudo tiom da influo sur 
la homon, estas la fakto, ke li sekrete jam aljuĝis al si pli da bono, au 
kulpigis sin pri pli da malbono, ol aliaj iam povas fari al li.

8. Ciu centjar-malnova ideo iĝas ree nova je l'sama momento. 
kiam la tempo ĝin bezonas.
(El : „Marginalia ) Tradukis Martha Vervloet

ILUZIO KAJ VEKIĜO

Kiel trinkas la abelo 
La nektaron el la flor’, 
Estis tuŝ’ de ŝiaj lipoj 
Ja balzam’ por mia kor'.

En sindono por la verko 
Kun altideala cel’
Kuŝis mia vivdestino,
Ĝia voj’ kaj ĝia bel’.

Kaj amiko samanima 
Estis tria en la rond ; 
Kiel bele kaj valore 
Estis vivi en la mond’.

Sed foriris amatino 
Kaj la verko falis for, 
Eĉ rifuĝis la amiko 

i El la jam trafita kor’.
Cio sur ĉi tiu tero 
Estas nepra relativ’ ; 
Iluzio kaj vekiĝo 
Jen nur nia tuta viv’.

Adriaan KLOEK.

186



Flandra Kanto Esperantigita
ŜUO  FLIK '

T e k s t o  d c  F r *  L i e k e n s M u z i k o  d c  S - i n o  M a t t h i j s s e n s

Jen mi ree zorgoplena, 
mi laboras nur por ŝi ; 
ĉar hodiaŭ aŭ ĉar morgaŭ 
miajn ŝuojn faros mi.

„Faru viajn proprajn ŝuojn, 
car edzeton volas mi, 
kiu por edzin ” kaj idoj 
gajnos panon,” diras ŝi.

Gaje mi nun kantas laute, 
mi ornamis de 1’ edzin’ 
la ŝuetojn per rubando : 
ŝi pli kore amos min.

Rekantaĵo
Mi edziĝos, mi edziĝos, 
amo rapidigas min ; 
unu truo, 
en la ŝuo, 
ŝuo, ŝuo, ŝuo flik’.

Tradukis Oscar VAN SCHOOR.

Flandra Rakonto
LA SE R V IST IN O  DE V A S TO N D RI

lu pastro tute ne estis kontenta pri la vivmaniero de siaj paroh- 
anoj. Por timigi ilin, li elpensis d tion : dum la sekvanta prediko, la 
servistino, sin kaŝinta super la navo, kiu estis konstruita el ne tre 
fortikaj tabuloj, devis imiti per siaj pezaj lignoŝuoj, la tondron de 1’ 
granda Dio.

Kiel dirite, tiel farote !
Dimanĉe, la pastro supreniris la predikseĝon kaj faris kolereman 

predikon kontrau la hontindaĵoj de siaj parohanoj. Je 1’ momento kiam li 
parolis pri la terura venĝo de Dio, oni aüdis super la navo inferan bruon.

„ Aüskultu la tondron de Dio !... Gi trafos la persistemajn pekantojn!”
Nu, sed la vermotruaj tabuloj rompiĝis, la servistino falis tra ili 

kaj restis pendanta ĝis talio, baraktante kaj svingiĝante.
La pastro ekrimarkis la akcidenton kaj ekkriis : „Ne rigardu 

supren, ne rigardu supren !... Vi duj iĝus blindaj !”
Kaj neniu kuraĝis rigardi supren.
Malfeliĉe troviĝis en la preĝejo unuokululo kaj li diris al si : 

„Mi jam perdis unu okulon ; mi ankau la alian riskas !”
Kaj li riskis ĝin ! Kiel li ekridegis, kiel li ridegis ! Sed kiajn 

grimacojn faris la pastro ! Rerakontis Jan VAN SCHOOR.
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Mondliteraturo
DU P O E M O J EL  „G IT A N JA L I”

de RA BïN D RA N A TH  TA G O R E*)

XXXV
Ŝ

Kie la spirito estas sen timo kaj la kapo estas alte portata,
Kie la scio estas libéra,
Kie la mondo ne estas pecetigita per malgrand - hejmaj muroj,
Kie la vortoj altenleviĝas el la profundaĵoj de vero,
Kie senripoza penado etendas la brakojn al la perfekteco,
Kie la klara riverego de la Prudento ne jam estas sablumita, en la 

malfekunda dezerto de morta kutimo,
Kie la spirito estas komandata de Vi en ĉiam plivastiĝantaj penso 

kaj ago,
En tiu delo de libereco, ho mia Patro ! Vi vekigu mian popolon !

XXXVI

Ci tiu estas mia preĝo al Vi, ho Sinjoro ! ekfrapu kaj trafu la radikon 
de la timemo en mia koro,

Donu al mi la forton por porti facile miajn ĝojojn kaj dolorojn,
Donu al mi Ia forton por fekundigi mian amon servantan,
Donu al mi la forton por neniam miskoni la malriĉulojn, nek por fleksi 

miajn genuojn por aroganta potenco.
Donu al mi la forton por altenigi mian spiriton super dutagajn 

babilajojn,
Kaj donu al mi la forton por fordoni en amo mian forton al Via volo.

Esperantigis Frans M O R T E L M A N S .

Gratuloj
-  Al nia amiko Achiel Pittoors, ano de 1’ Flandrema Grupo 

Esperantista el Antwerpen, kaj al lia estimata edzino, pro ia naskiĝo 
de fileto Herman.

*) la mondfama Hinda poeto. kiu akiris en 1923 la Nobelpremion.
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Mizero en la Universala Esperanto Asocio
La malkontentuloj ne estas revoluciuloj, 

nur avertantoj.
Julio BAGH Y.

U N IV ER SA LA  E S P E R A N T O  A SO C IO .

La linio montras la Membronombrojn, scn Dumvivaj Membroj
la 31-an de Okt. de la postmilitaj jaroj.

)am delonge la Asocio havas nur ftizan ekzistadon. Oni nur ri- 
gardu la supran grafikon ; en la tujpostmilitaj jaroj ĝi ĝuis tutmondan 
simpation, viglan kreskon de membronombro kaj kasrimedoj, ĝis 
subite en 1925 haltis tiu ĝojiga stato, kaj ne revenis.

For la esperplena estonteco ! Se la prospero estus daurinta, tiam 
la U.E.A. nun facile rezistus la mondkrizon : ventego ja povas nur 
skuigi, ne difekti tutsanan arbon. Sed la Asocio ne estas sana ; ĝi 
similas arbon, belaspekta certe, sed kun malsaniĝintaj radikoj,

Ekzistas por Asocio kiel la UEA abunda kvanto da favoraj cir- 
konstancoj, pere de kiuj ĝi povus akiri ĉiujare centojn, eble milojn da 
fidelaj membroj, se ĝi nur estus taŭge gvidata. Jen : ĝia agadkampo 
ampleksas la tutan terglobon ; ĝi ne havas lingvajn obstaklojn ; la
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mondpacideo pli kaj pli disvastiĝas, danke al multaj unuiĝoj, internaciaj, 
naciaj, oficialaj, religiaj. profesiulaj, junularaj. virinaj, ktp ; nur Esper
anto estas elektita, kiel mondlingvo, de ĉiuj ajn partioj ; miloj da 
naciaj, lokaj, fakaj, religiaj, partiecaj societoj. instruistoj — speciale 
Andreo CE —, lernejoj, institutoj, k.t.p. senĉese penetrigas E-on en 
la homaron, kiel akvo pénétras spongon ; ĉie oni semas, ĉie oni pli- 
grandigas la adeptaron, sed la Asocio ne scias rikolti. Plie ĝi disponas 
pri gravaj propagandiloj, propraj gazeto kaj Jarlibro ; ĝi havas la 
helpon de plej eminentaj Esperantistoj kun multjara sperto, de fidela 
membrarkerno kaj de 2000 reprezentantoj en la mondo ; ĝi havas 
sidejon en Genevo, la internacia paccentro, k.t.p.

Malgraŭ ĉio tio, la stato de la Asocio estas grave maltrankviliga 
pro — laü mia konvinko — misestrado de la Gvidantoj. La novaj 
adeptoj rifuzas daürigi la Membrecon de Asocio, kiu estas estrata kiel 
la U. E. A. kontraüstatute, malorde, autokrate, misterece. Unu el la 
plej fatalaj mankoj estas, ke laustatuta ensendo de plendoj ne efikas ; 
ne ekzistas tribunalo por juĝi senpartiece. Mi ensendis plendaron en 
Marto pasintjara al la Paska kunveno de la Komisiono, fidante, ke tiu 
instanco almenaü estu tia tribunalo. Kompleta seniluziiĝo ! La Komisi
ono apenaü respondis, kaj nur per supraĵa, neklara, turniĝa, preskaŭ 
ofenda skribajo ; krom tio la Komisiono senĝene tuj rompis la konfid- 
enciecon kaj ĝi aplikis kelkajn misterajojn, kiuj honorigus mezepokan 
Inkvizicion. Arbitreco regas en Genevo, anstatau la ekzempla toleremo 
de D-ro Zamenhof.

Car lauregula ensendo de miaj plendoj ne havis rezultaton, mi en 
Decembro lasta dissendis „Alvokon” al la novelektita Komitato. Sur 
ties ŝultrojn laĉefaj Gvidantoj laŭstatute ĉiam rajtas ŝovi la respondecon 
pri malprospero de la Asocio. Kaj nun mi direktas min al pli vastaj 
rondoj de eminentuloj, por eble el tiu flanko akiri pri grava demando 
la respondon, kiun mi vane seras ce la Estraro mem, nome respondon 
pri la demando : „ P r o  kiuj  mot i vo j  la E s t r a r o  d a u r i g a s ,  
j a r o n  pos t  j a r o ,  e s t r a d p r o c e d o j n ,  per kiuj  ĝi ne s u k - 
c e s a s  k r e s k i g i  la A n n o m b r o n ” .

Se devas perei la Asocio, tiam laü mia opinio ĉefe kulpas la gvid
antoj mem, speciale la triumviraro Stettler - Privât - Jakob, kies 
dummultjara gvidado evidente ne kapablis ĝin prosperigi. Ili dujare 
religas, pacience per fadenetoj, la defalintajn de la arbo folietojn, 
anstataü kordate fortrand ĝiajn malsaniĝintajn radikojn.

Ir. M. F. O n n e n .
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Inter Ni
Aalst. - Pioniro. — La 4-an de Majo okazis ĝenerala kunveno : 

post kuna kantado de „La Espero” la prezidanto deziris bonvenon al la 
ĉeestantaj membroj. Raportoj pri la antaua kunveno kaj kunveno de la 
Flandra Ligo en Gent estis aprobataj. Tiam la prezidanto klarigis 
kial „Pioniro” devus aliĝi al Flandra Ligo kaj informis pri la opinio 
de la ĉeestantoj : duj voĉdonis por aliĝo. escepte unu, kiu ne voĉdonis. 
S-ro Calloens poste legis raporton pri la finança situacio de nia grupo.

Dum la kunveno de la 18-ade Majo nia prezidanto proponis. car 
en Kortrijk Flandra Ligo decidis nepre subteni kaj antaŭenpuŝi U.E.A. 
speciale en ĉi tiu kriza tempo, ke la grupo pagu parton de la kotizo, sed 
pro tio rajtu gardi la varbadpremion : tuj 8 membroj aliĝis al U.E.A.

Dekdu Gepioniroj ĉeestis la kongreson en Kortrijk kaj estas tre
kontentaj pri la bonaj aranĝoj de nia 3-a.

Aarschot. — F. G. E. „La Progreso". — Nia dua kurso por 
komencantoj bonege progresas ; la grupo mem havas nun jam pli ol 
40 gemembrojn.

El diversaj landoj ni jam ricevis rrultajn propagandilojn por nia 
ekspozicio ; specialan dankon ni suidas al nia Angla samideanino f-ino 
Doris Fall el Walthamstow. Novajn sendaĵojn kun danko ricevos s-ro 
J. Van Winckel, Albertlaan, 29, Aarschot, au s-ro J. Winderix, St. 
Niklaasberg, 1, Aarschot, la prezidanto kaj la sekretario-kasisto de la
grupo.

Por nia grupo ni serĉas eksterlandajn gekorespondantojn ; res- 
pondo certigita. Oni skribu al unu el la supre cititaj adresoj.

Antwerpen. - Flandrema Grupo Esperantista. — La festo de 
la 23-a de Aprilo en „Antwerpsch Koffiehuis” eksterordinare sukcesis : 
la salono estis plenplena kaj duj ĉeestantoj kontentaj. Niaj geamikoj 
Palmyre de Cock, Maria van Mulders, Leo Calloens kaj Lode Pever- 
nagie el Aalst ludis la ĉarman unuaktan teatrafon de Maurits Sabbe : 
„La Etulino” . majstre tradukita de Rob. De Bondt. La fakto, ke multaj 
ne-Esperantistoj estis en la salono kaj ĉio restis mussilenta dum la
ludado, pruvas la taienton de la geaktoroj.

Grandan sukceson akiris la mandolinklubo „Risoluto” , la pianist- 
ino f-ino E. Parkinson kaj la gekantistoj f-ino de Bruyn kaj s-roj 
). Van den Branden kaj Léo Levy. Ciuj f-inoj ricevis belan florgarbon, 
la gvidanto de la mandolinklubo memoraĵon, same kiel nia amiko 
Schroeyers, la gvidanto de la kantrondeto de nia grupo.

Post la koncerto okazis dancado, dum kiu „The Metro Dance 
Orchestra” movigis la plej rigidajn krurojn.
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Es is festo, kiu estis bona propagando cela ne-Esperantistoj, kaj 
restos neforgesebla por ĉiuj ĉeestintoj.

La rekta Vojo. — La 23-an de Aprilo nia grupo ĉeestis la feston 
de la Handrema Grupo; la 30-an s-ro Engel parolis pri la vivo de la 
leonoj. La duinvintra kurso de nia grupo nun finiĝis, sed la 10-an de 
Majo s-ro Lodema sr. komencis someran kurson por 20 gemembroj 
de la „ Vlaamsche Jongeren Vredes-Aktie” (Flandra Junulara Pacagado). 
Tiuj. kiuj deziras informojn pri ĉi tiu simpatiinda unuiĝo. bonvolu sin 
turni al Frans Arijs, Graaf van Egmontstraat, 16, Antwerpen.

Oostende. — Dun nia lasta kunveno de la 22-a de Marto ni 
akiris ankoraü 5 novajn membrojn : la grupo nun jam havas 35 anojn. 
La 13-an de Majo finiĝis la lecionoj, donitaj de s-ro Janssens; ĝis la 
fino ĉeestis 20 lernantoj. Post la kurso de s-ro Janssens ni decidis 
daürigi gis la fino de Junio por pliperfektiĝo. Laŭeble niaj grupanoj 
lernos ĉiusemajne aŭ dudusemajne novan kanton.

Oudenaarde. — Kelkaj fidelaj kursanoj kunvenis la 10-an de 
Majo por pritrakti diversajn punktojn. Kun la Ronsaj Esperantistoj. 
kiuj organizis ekskurson al nia urbo. ni jam interkonatiĝis : kune ni 
daürigis la ekskurson por viziti du gesamideanojn en Leupegem kaj
Etikhove. Ŝajnas, ke ĉiuj bonege amuziĝis kaj ne bedauras tiun 
fajropruvon.

La H-an de Junio okazos la fondo de grupo en nia urbo ; pliajn 
detalojn pri la tagordo sendos la kursestro. La 28-an de 1’ sama 
monato okazos la 1-a leciono de la perfektiga kurso.

Unuanime la geesperantistoj el Oudenaarde decidis duj aboni la 
revuon „Flandra Esperantisto".

Roeselare. La kursoj de Esperanto, la unuaj organizitaj en 
nia urbo, finiĝis. Nome de la partoprenintoj, f-ino E. Saeys dankis la 
kursgvidinton pro lia sindonema laboro kaj transdonis al li kiel dank- 
esprimon belegan donacon.

Por atingi rapidan disvastiĝon de Esperanto en Roeselare prov-
izore estis fondataj apartaj sekcioj por sinjoroj kaj fraulinoj. Tiamaniere
ni de nun povas certigi, ke la esperanto-movado sukcese progresos en 
nia urbo.

Dek Roeselaraj geesperantistoj partoprenis la 3-an Flandran 
Kongreson en Kortrijk ; ĉiuj dek revenis kun renovigita entuziasmo.

Ronse. La Paca Stelo. — La 1-an de Junio okazos ĝenerala 
ripetado de la jam lernitaj kantoj ; la 8-an. ni daurigos la tradukadon 
de „Tiel la Flandroj rakontas” ; la 15-an okazos la daurigo kaj se eble 
la fino de nia ludkonkurso : ni esperas revidi almenau la saman 
nombron da membroj, kiel la pasintan fojon ; la 22-an ni finos la
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laboron de ĉi tiu monato per la daurigo de nia grava kaj ne-facila 
tasko, la tradukado de „Tiel la Flandroj rakontas" : estas okazo por 
la gekamaradoj por perfektiĝi !

La proksima ekskurso estos pieda al Saint-Sauveur, kie la 
kirmeso okazos. Kiu ŝatas plezuron, kuniru : ju pli multope ni estos, 
despli granda estos la ĝojo. Rendevuo en „Concordia” je la 2.45 h. ; 
foriro akurate je la 3-a.

D ïV E R SA JO )

Katolika Internacia Kongreso. — Tuj post la XXIV-a Univer- 
sala Pariza Kongreso de Esperanto, okazos en Lourdes la XVI-a 
Kongreso de Katolikaj Esperantistoj. Certe tre multaj gesamideanoj 
deziros partopreni tiun pilgriman kaj belegan vojaĝon. Interesatoj 
bonvoluskribi al f-ino Laroche, 55, rue de Vaugirard, Paris VI, France.

Esperanto en la Servo de Teatro. — Lau iniciativo de la 
Ukraina teatra verkisto Kolesniĉenko kaj de la Esperanta lektoro
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Viktorov Cehoviĉ estas organizita interesa naĝanta teatro.
La teatro havas vaporŝipon, per kiu ĝi veturas lau Dnepro kaj 

lau aliaj riveroj de Ukraino kaj Blankrusujo, organisante spektaklojn 
en la libéra aero. La programo konsistas el malgrandaj dramoj kaj 
apartaj numeroj, dediĉitaj al la internacia ideo. Antau la komenco de
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la reprezentadoj, lektoro Viktorov Cehoviĉ faras paroladon pri 
Esperanto kaj invitas al vizito de granda internacia ekspozicio.

La artistoj deziras starigi kun la helpo de Espéranto interrilatojn 
kun diversaj landoj. Geamikoj, dezirantaj korespondi kun la geaktoroj
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adresu siajn leterojn al : Jov. D. Viktorov-Cehoviĉ (Por teatro). 2 
Klovski Spusk, Kiev, U. S. S. R. Por ekspozicio estas petata alsendo 
de afiŝoj, programoj, fotoj, insignoj, k.t.p. Siavice la teatro rekompencos 
dujn.

Cu lojale kaj honeste ? — La ĉefdelegito de U. E. A., Belga 
teritorio, kunvokis kunvenon por ,,generale priparoli la staton de 
U. E. A. en nia lando, ekzameni la rimedojn por ĝia progresigo en nia 
Teritorio kaj priparoli la disigan agadon de kelkaj me mb r o j j e  tago, 
dum kiu la Flandraj U. E. A.-anoj ĉeestis sian nacian kongreson en 
Kortrijk ! Estas vere, ke 'i timas liberan diskutadon. La rimedoj por la 
progresigo de U. E. A. en nia lando ? Unu eble sufiĉus : lojala kaj 
honesta agado de la ĉefdelegito !



S~ro Kreuz skribas
La 28-an de Aprilo mi ricevis de advokato Roost el Antwerpen 

la jenan leteron el Genève, datumitan la 5-an de Aprilo :
„Sinjoro,
Sekve al la artikolo, titolita ,,S-ro Kreuz mensogas” , aperinta en 

la numero 7-a de via gazeto „Flandra Esperantisto”, mi konigas al vi 
la jenan deklaron de kvar personoj, bone lokitaj por prijuĝi la faktojn, 
pri kiuj temas en tiu artikolo.

„Ni deklaras, ke la klarigoj pri la alparolo de la ukrainaj esper- 
antistoj en Krakovo, donitaj „ex offlcio” de Sro Robert Kreuz. 
Direktoro de I. C. K. kaj Konstanta Ĝenerala Sekretario de la Kon- 
gresoj, estas konformaj al decido de K. R.-kunveno, kiu okazis antau 
la solena malfermo de la 23-a Universala Kcngreso de Esperanto. Tiu 
decido de K. R. daürigis la procedon, uzitan en la lastaj jaroj.

John Merchant, Prezidanto de la Internacia Centra Komitato de 
la Esperanto-Movado, Prezidinto de la la Labor-Kunsido en Krakovo.

Prof. O. Bujwid, Prezidanto de la 23a Universala Kongreso.
Frans Schoofs, Sekretario de la Konstanta Reprezentantaro de la 

Naciaj Societoj.”
Tiu ĉi deklaro pruvas la malverecon de viaj asertoj, kontrau kiuj 

mi protestas formale kaj energie. Mi ne dubas, ke vi sentos vin devig- 
ata repreni viajn ofendajn esprimojn.

Rilate al via denova artikolo „Vangofrapoj por S-ro Kreuz", 
aperinta en la numero 10-a de via gazeto, mi esprimas mian indignon 
pro la nova ofendo, kiun vi faras tute senkauze al mi, kaj mi ankaü 
postulas, ke tiuj ofendaj vortoj estu reprenataj.

Konforme al la belga gazetara lego, mi petas, ke vi represu ĉi 
tiun leteron en la unue aperonta numero de via organo.

Kun estimo
(s.) Rob. Kr e u z , L. K.
Direktoro de I. C. K.

•  *

Mia Respondo
S-ro Kreuz klarigis lau propra raporto, aperinta en „Esperanto” 

de U.E.A., „ke en la malferma kunsido ne salutas nacioj, sed reprezent- 
antoj de naciaj esp. organizoj, kiuj estas pagantaj membroj de K. R." 
Dum la 20-a Universala Kongreso en 1928-a en Antwerpen s-ro Kreuz 
mem alvokis por saluti la kongreson s-ron Sindhwad, Hindon, kiu ne 
estis reprezentanto de iu lando au iu esperanta grupo.
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Li nomis la Krakovan agmanieron „regulon ĝisnunan” , liaj 
protektantoj nomas ĝin „procedon, uzitan en la lastaj jaroj Estas 
diferenco inter ambaŭ esprimoj, mi kredas.

Mi tarnen bone notas, ke estis „ex officio” , ke la direktoro de 
I. C. K. faris tiujn deklarojn, kiuj estas pridiskuteblaj.

Pri la artikolo „Vangofrapoj por s-ro Kreuz” , en kiu mi citis 
el artikolo de d-ro Anakreon Stamatiadis, la fervora direktoro de 
„Lingvo Internacia” , s-ro Kreuz nur esprimas sian indignon, alportas 
neniun defendan argumenton kontrau la asertoj de d-ro Stamatiadis. Mi 
nomis lin „kalumniulo” en fina komento, sed tio li ne estas; juĝu mem, 
kara leganto.

Al Jaume Grau Casas, L. K., la direktoro de „Kataluna Esperantisto”, 
kiu simpatias kun la Flandra Esperanto-movado, s-ro Kreuz skribis, 
ke „la samideanoj de „Flandra Esperantisto” neniel kontribuis al la 
Flandra parto de la Belga Antologio, kiu aperis okaze de nia Universala 
Kongreso en Antwerpen.” — S-ro H. Vermuyten, la kompilinto mem 
de la Flandra paito, diras en „Antaua Dankvorto” : „Ampleksan kun- 
helpon ni ĝuis precipe de s-ro Jan van Schoor” .

I. a. li ankorau skribis al la sama eminenta samideano, ke la 
Flandraj esperantistoj formas politikan asocion, kvankam en art. 6

A

de la statutaro de „Flandra Ligo Esperantista” staras : „Ciuj grupoj 
povas aliĝi al Flandra Ligo Esperantista, sed garantias ne fari en au 
per la ligo ĉu politikan ĉu religian propagandon” .

Ne, s-ro Kreuz ne estas kalumniulo!

26-an de Junio en nia nova sidejo „Breughel” , Em. Jacqmainlaan, 37,

ligeslraro ; agadplano por la sekvanta liga jaro ; nia revuo ; nia 4-a ; k.t.p. 
Multaj ĉeestu !

La estraranoj, grupdelegitoj kaj interesiĝantaj membroj estas 
insiste petataj ĉeesti la ĝeneralan kunvenon, kiu okazos dimanĉon la

Brussel, de la 10-a ĝis la 12-a antau- kaj de la 2-a ĝis la 4-a post- 
tagmeze.

Tagordo : Daurigo de la kongresa kunveno ; reelekto de la
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Birger Gerdman. Eldonis : Eldona Societo Esperanto, Stockholm, 1 . 
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Subteno por nia revuo
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Nekrologo
— La 15-an de Majo mortis en Aalst unu el la plej maljunaj 

anoj de „Pioniro’ : la 66-jara s-ro Keppens, onklo de nia sindona 
samideanino f-ino Van der Poorten. Al la funebranta familio ni 
prezentas niajn sincerajn kondolencojn.

— Post grava malsano mortis s-ino Maria Odilia Lambrechts, 
la patrino de nia Aarschota samideano, s-ro Orner Willems. „Flandra 
Esperantisto” prezentas siajn sincerajn kondolencojn kun tiuj de la
F. G. E. „La Progreso” el Aarschot al sia funebranta membro.
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Provinciestraat. 130

is de meest geschikte 

d r u k k e r i j  voor Uwe 

drukwerken. Handels- 

werk en brochuren.

A N T W E R P E N

Kiu vizitas la „ Kluisberg ” , ne 
preterlasu viziti la Hotelon

Klokke Roeland
Trinkejo kaj Restoracio
Telefono : Avelgem 190.

Bonaj kaj malmultekostaj tagman- 
ĝoj. Familipensiono. 

Dormĉambroj. Rabato por societoj
Varme rekomendita al Esperantistoj.

La sola Mandra Hotelo de la Kluisberg.

Utila

Aligo
al

Universala Esperanto Asocio

SEIECTCBYHE
MA PLEJ  IDEALÀ

R  A  I »  I O - A  P A  R  A  T O

Louis VAN H O U T T E
53, Driekoningenstraat, 53

B E R C H E M  -  A N T W E R P .  
T E L E F .  962.23 

N B. -  Oni korespondas en Esperanto

P E N T E K O S T O  1933
3-4-5 Ju n io

4-a  F l a n d r a  K o n g r e s o  de

E s p e r a n t o
en

M E C H E L E N
O r g a n iz a  K o m ita to  : 

Hombeeksche steenweg, 54, Mechelen



H U I S  D E  L E Y
Driekoningenstr., 43, Berchem

De Ley &  Verschueren
CITÉ

N " 143-144-145-146-147-179-
180-208-209

Groote keus in Vrouw-öManstoffen 
Zijde, Fluweel en Voedering
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Mehanika Velurteksejo

Ad. Vandendriessche
Vichte - apud - Kortrijk, Belgujo

Telefono : Vichte 60

EKSPORTADO

Patisserie de F Avenue
FLORENT REISS

Q uellinstraat, 11. Antwerpen 
Telefono 255.98

Specialiteit van ijsroom
Speciale fama pro la glaciaĵoj

Prachtig Verbruiksalon
Be'ega salono

Spoedige en verzorgde bediening
Rapida kaj prizorgita servo

•

B A N K  V O O R  H A N D E L  

E N  N I J V E R H E I D
Anonima Societo

Kapitalo kaj Rezervoj :
Fr. 20.000 000

Filioj en ĉiuj ĉefaj Komunumoj 
de la provinco Okcident Flandrujo

Ĉ1UJ BANKFAROJ

VLAAMSCH HUIS

e R c r m i M 6 H f
D oornijkstraat, 52, KO RTJRIJK

é

Agrabla Kafejo
Salono por Kunvenoj

Hejmo de l’Flandraj Esperantistoj

La adreso por do koncerne 
Fotografado

Kinematografado
Lumbildoj

estas

E T A  B L I S S E M E N  T
G Y S E L Y N C K

Onze Lieve Vrouwstraat, 23
KORTRIJK

P A N N E N H U I S D E  D L D I E 4
Ferd . Jan ssen s

Conscienceplein, 3, Antwerpen Meubelen, beddegoed
Telefoon 210.23 B eh an gerij

BEKEND VOOR ZIJN EX TR A  DRANKEN

Zaal voor Maatschappijen A d o lf  V e rh e y d e n
KOUD BUFFET GOEDE BEDIENING

Ejo de Flandrema Grupo Klapdorp, 103 Antwerpen

Esperantista Telefoon 235.94

Presejo C EN TR A L, Provinciestraat, 130, Antwerpen


